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المستخمص
تعد جغرافية الخدمات من اىم انواع الجغرافية البشرية  ،وذلك بكونيا تعالج الخدمات التي
تقدم الى االنسان عمى اختبلف انواعيا من حيث توزيعيا الجغرافي  ،وكفايتيا وكفاءتيا  .اما
بخصوص منطقة الدراسة والمتمثمة بمدينة الحيرة التي تعد من نواحي محافظة النجف االشرف
 ،وتعد ىذه المنطقة من المناطق الزراعية الميمة في محافظة النجف االشرف  .وسيحاول
الباحث ىنا ان يمقي الضوء عمى خدمة ميمة من اال وىي الخدمة التعميمية في ىذه الناحية ،
لما ليا من اىمية كبيرة عمى مستوى تعميميا سكانيا  .و ستحاول الباحثة الكشف عن التوزيع
الجغرافي ليذه الخدمة في الناحية  ،وكفايتيا من الناحية الكمية  ،وكفاءتيا من الناحية االدائية
وذلك بالمقارنة مع المعايير التخطيطية المعدة لذلك وذلك لغرض وضع دراسة مناسبة مدعمة
باألرقام والتحميل المكاني ليذه الخدمة لتصبح متاحة امام المؤسسات الحكومية ذات العبلقة .
وواجيت الباحث العديد من الصعوبات مثل قمة المصادر المكتبية  ،واستخدم الباحث في ىذا
البحث المنيج الوصفي التحميمي القائم عمى تحميل االرقام  ،وتوضيح كفاية وكفاءة ىذه الخدمات
بالمقارنة بالمعايير التخطيطية  .وجاء البحث بثبلث مباحث و واستنتاجات وتوصيات وقائمة
المصادر  .وخمص البحث الى مجموعة من االستنتاجاتمنيا  ،اتضح من خبلل البحث ازدياد
عدد المدارس االبتدائية في ريف الحيرة اذ بمغ ( )44مدرسة بينما انخفض ىذا العدد في المدينة
الى ( ) 8مدرسة  .اما بالنسبة لعدد الطمبة في منطقة الدراسة اتضح ازدياد عدد التبلميذ في
مدارس الريف وانخفاض ىذا العدد في المدارس الواقعة في المدينة وذلك بسبب ازدياد عدد
السكان في الريف  .تبين من خبلل البحث ان عدد المعممين في مدارس المدينة اقل من عدد
المعممين في الريف وىذا بدييي بسبب ارتفاع عدد الطبلب  .تبين من خبلل البحث ان عدد
الشعب في مدارس المدينة اقل من عدد الشعب في الريف .تبين حسب المعيار المساحي ان
ىناك فائضا من المدارس االبتدائية في كل من المدينة والريف .
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Abstract
The geography of the services of the most important types of human
geography, so being treated services provided to humans of different
kinds in terms of geographical distribution, adequacy and efficiency. As
for the study area of the city, which is puzzling aspects of the province of
Najaf, and this region is one of the important agricultural areas in the
province of Najaf. The researcher will attempt here to shed light on an
important service, but an educational service in this area, because of its
great importance to the education level of its residents. And try
researcher reveals that the geographical distribution of this service in the
district, and the adequacy of the quantity, and efficiency of the
performing compared with the planning standards prepared for that and
for the purpose of developing appropriate study supported by numerical
and spatial analysis for this service to become available to the relevant
government institutions. The researcher has faced many difficulties such
as lack of office sources, the researcher used in this research descriptive
and analytical approach based on the analysis of the figures, and to
clarify the adequacy and efficiency of these services compared to
planning standards. The search in three sections and the conclusions and
recommendations and a list of sources. The research found a group of
Alastntegatmanha, turned out to search through the increasing number of
primary schools in the countryside of confusion, as was (41) School,
while this number has dropped in the city to (8) school. As for the
number of students in the study area turned out to increase the number of
pupils in rural schools and lower that number in the schools located in
the city due to the increasing number of population in the countryside.
Found through research that the number of teachers in city schools is less
than the number of teachers in the countryside and this is obvious
because of the high number of students. Found through research that the
number of people in the city schools is less than the number of people in
the countryside. Show by areal standard that there is a surplus of primary
schools in both the city and the countryside.
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المبحث االول  :االطار النظري
المقدمة
تعد جغرافية الخدمات من اىم انواع الجغرافية البشرية  ،وذلك بكونيا تعالج الخدمات التي
تقدم الى االنسان عمى اختبلف انواعيا من حيث توزيعيا الجغرافي  ،وكفايتيا وكفاءتيا  .اما
بخصوص منطقة الدراسة والمتمثمة بمدينة الحيرة التي تعد من نواحي محافظة النجف االشرف
 ،وتعد ىذه المنطقة من المناطق الزراعية الميمة في محافظة النجف االشرف  .وسيحاول
الباحث ىنا ان يمقي الضوء عمى خدمة ميمة من اال وىي الخدمة التعميمية في ىذه الناحية ،
لما ليا من اىمية كبيرة عمى مستوى تعميميا سكانيا  .و سيحاول الباحث ان يكشف عمى عن
التوزيع الجغرافي ليذه الخدمة في الناحية  ،وكفايتيا من الناحية الكمية  ،وكفاءتيا من الناحية
االدائية وذلك بالمقارنة مع المعايير التخطيطية المعدة لذلك وذلك لغرض وضع دراسة مناسبة
مدعمة باألرقام والتحميل المكاني ليذه الخدمة لتصبح متاحة امام المؤسسات الحكومية ذات
العبلقة  .وواجيت الباحث العديد من الصعوبات مثل قمة المصادر المكتبية  ،واستخدم الباحث
في ىذا البحث المنيج الوصفي التحميمي القائم عمى تحميل االرقام  ،وتوضيح كفاية وكفاءة ىذه
الخدمات بالمقارنة بالمعايير التخطيطية  .وجاء البحث بثبلث مباحث و واستنتاجات وتوصيات
وقائمة المصادر .
مشكمة البحث :
يعبر عن مشكمة البحث بمجموعة من التساؤالت التي يطرحيا الباحث والتي تخص
موضوعة البحث وىي :
 -4ما شكل التوزيع الجغرافي لمخدمات التعميمية في ناحية الحيرة ؟
 -2ىل تعد الخدمات التعميمية في الناحية كافية من الناحية العددية ؟
 -3ىل الخدمات التعميمية في الناحية كفوءة من الناحية الخدمية ؟
فرضية البحث :
 -4يتباين التوزيع الجغرافي لمخدمات الصحية في ناحية الحيرة من حيث البيئة الحضرية
والريفية.
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 -2تتباين خدمات التعميم االبتدائي من حيث كفايتيا فبعضيا فائض عن الحاجة والبعض
االخر يشد نقصا واضحا .
 -3تتباين خدمات التعميم االبتدائي من حيث كفائتيا فبعضيا كفوء بممقارنة مع المعيير
التخطيطية والبعض االخر قميل الكفاءة .
هدف البحث :
 -4التعرف عمى واقع التوزيع الجغرافي لمخدمات التعميمية في الناحية .
 -2القاء الضوء عمى كفاية ىذا النوع من الخدمات من الناحية العددية .
 -3الكشف عن الكفاءة الخدمية ليذه الخدمات من خبلل مقارنتيا بالمعايير التخطيطية المحمية.
اهمية البحث :
تتجمى اىمية البحث من خبلل توفير كم من المعمومات والخرائط والتحميل الجغرافي
الخاص بيذه الخدمة  ،اضافة الى تشخيص المشاكل التي تعاني منيا من خبلل الكشف عن
كفايتيا وكفاءتيا  .وان توفير مثل تمك المعمومات سوف تساعد ببل شك المؤسسات الخاصة
بيذه الخدمات عمى النيوض بيا .
الحدود المكانية والزمانية لمنطقة الدراسة :
تتحدد الدراسة بحدود مكانية تمثمت بريف قضاء المناذرة بوحداتو االدارية ،.اما حدود
الدراسة الزمانية فيي المدة ( )2142-4997ويقع القضاء في الجزء الشمالي الشرقي من
محافظة النجف األشرف (خريطة( ،))4عمى خط طول (  )°44 34ʹ - °44 451شرقاً
،وعمى تقاطع دائرة عرض(  )°34 581 -°34 351شماالً ،يحد قضاء المناذرة من الشمال
قضاء الكوفة ومن الشرقي محافظة القادسية  ،وتتكون منطقة الدراسة من اربع وحدات ادارية

تمثمت بـ(مركز القضاء ،ناحية الحيرة ،ناحية المشخاب ،ناحية القادسية)  ،خريطة(. )4
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خريطة ()1
موقع منطقة الدراسة من قضاء المناذرة

المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد عمى :وزارة الزراعة ،مديرية زراعة في محافظة النجف
،شعبة ، Gisبمقياس رسم  052222 :1لعام .0210
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المبحث الثاني  :الخصائص الجغرافية لناحية الحيرة
اوال  :الخصائص الطبيعية المؤثرة في التعميم في الناحية
 – 1الموقع والمساحة :
تقع ناحية الحيرة شمال قضاء المناذرة في الجزء الشمالي الشرقي من محافظة النجف
األشرف ويأخذ القضاء شكبلً أشبو ما يكون بمثمث متساوي الساقين تكون قاعدتو نحو األعمى
ورأسو نحو األسفل ،يعد قضاء المناذرة احد اقضية محافظة النجف  ،ويتكون قضاء المناذرة من

وحدات ادارية ىي (مركز القضاء)( ابو صخير) وناحية الحيرة والذي تبمغ مساحتو ( 324كم(2

 ،وناحية المشخاب وتبمغ مساحتيا ( 423كم )2وناحية القادسية بمساحة تبمغ ( 479كم)2
وبذلك تبمغ المساحة الكمية لقضاء المناذرة ( 626كم )2وىو بذلك يأتي بالمرتبة الثانية من حيث

المساحة في محافظة النجف بعد قضاء النجف .
وعند النظر الى الخريطة ( )2يبلحظ ان مساحة منطقة الدراسة والمتمثمة بالمناطق الريفية
اكبر من المناطق الحضرية في قضاء المناذرة  ،والتي تؤثر بدورىا في عممية التنمية الريفية إذ
من الممكن استغبلل بعض ىذه المساحات في انشاء العديد من المشاريع التنموية في المنطقة
كأنشاء المدارس ،او المراكز الصحية  ،او انشاء المتنزىات ،وقد تم تحويل بعض المناطق
الزراعية الى اراضي سكنية في بعض القرى التابعة لمنطقة الدراسة .
 -0السطح:
يعد السطح من اإلمكانات الطبيعية الميمة والمؤثرة في عممية التنمية الريفية لمنطقة
الدراسة فبل يتعدى تأثيره عمى النشاط الزراعي فحسب بل يؤثر في النشاطات األخرى لئلنسان،
إذ ان الختبلف التضاريس تأثي اًر واضحاً عمى نوع ومستوى األنشطة التنموية وعنص اُر رئيساً في
وضع الخطط التنموية ،ألن الخطط التي توضع لمناطق وعرة تختمف عن الخطط التي تناسب

المناطق السيمية  ،كذلك تؤثر التضاريس في حالة المناخ والتربة وتؤثر عمى طبيعة األنشطة
التنموية في اإلقميم  ،وان تنوع التضاريس يؤدي إلى تنوع المناخ الذي يؤثر بدوره عمى اإلنتاج
الزراعي ثم عمى اإلنتاج الصناعي وعمى توفر األنشطة الخدمية ،ويكون التأثير مماثل عمى

التربة مما لو عبلقة في النشاط الزراعي ثم توطّن صناعات معينة وأنشطة أخرى في اإلقميم(،)4
ين قسم سطح محافظة النجف بشكل عام عمى قسمين طبيعيين ىما السيل الرسوبي الذي يحتل
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وتقدر مساحتو حوالي ()4311كم ، 2وتقع أغمب منطقة
الجزء الشمالي الشرقي من المحافظةّ ،
الدراسة ضمن ىذا الجزء من السطح .يحتل السيل الرسوبي معظم مساحة منطقة الدراسة
ويشكل حوالي ( )% 47من مساحة السيل الرسوبي في المحافظة ويتميز بقمة ارتفاعو وانبساطو

الشديد( ،)2أما القسم الثاني ىي اليضبة الغربية التي تشكل حوالي ( ):95من مساحة المحافظة،
إذ تمتد من الحافة الغربية لمسيل الفيضي حتى الزاوية الجنوبية الغربية لمحافظة النجف ،ويتميز
سطح اليضبة الغربية باالنحدار التدريجي من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي ويبمغ معدل
انحداراىا العام ()4م لكل ()2كم

()3

خريطة()0
الخطوط الكنتورية لمنطقة الدراسة

المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد عمى الهيأة العامة لممساحة ،خريطة قضاء المناذرة
الكنتورية ،مقياس  052222 :1لعام 0210.
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 –3المناخ:
تؤثر عناصر المناخ في عممية التعميمية في الناحية وقد يكون تأثيرىا ايجابي او سمبي ،
ومن اىم عناصر المناخ ىي :
أ -اإلشعاع الشمسي:
يمثل اإلشعاع الشمسي المصدر الرئيس لمطاقة عمى سطح األرض كما أنو العامل األساس
في تحديد مقدار الح اررة المتوافرة في جو ىذه المنطقة أو تمك والتي يتم من خبلليا تحديد

معدالت درجات الح اررة وبالتالي تحدد قيم الضغط الجوي في المنطقة( ،)4وأن جميع العمميات
الجوية التي تحدث في الغبلف الجوي وعمى األرض تستمد طاقتيا من الطاقة الشمسية اليائمة
 ،لكنيا تتعرض لبلمتصاص  ،واالنعكاس  ،واالنتشار خبلل قطعيا مكونات الغبلف الجوي ،

ولذا يحصل تباين في كميات الطاقة المكتسبة عمى سطح األرض(.)5

ان معدالت زوايا سقوط اإلشعاع الشمسي في منطقة الدراسة تتباين خبلل أشير السنة ،
واختبلف ىذه الزوايا ناتج عن حركة الشمس الظاىرية إلى الشمال والجنوب من دائرة العرض
االستوائية  ،فبعد  24آذار تتحرك الشمس ظاىرياً نحو مدار السرطان ومع ىذه يزداد مقدار
زاوية سقوط االشعاع الشمسي وتستمر الزاوية بالزيادة حتى تصل إلى أكبر حد ليا والتي تقترب

من العمودية وذلك في شير حزيران إذ تبمغ عنده ( )1 84 . 33ويكون طول النيار أطول من بقية
األشير إذ تصل إلى ( )44ساعة وتسجل مع ىذه الزاوية أعمى قيم اإلشعاع الشمسي لتصل

إلى()895.23ممي واط/سم ،2و تأخذ زاوية سقوط اإلشعاع الشمسي بالتناقص التدريجي بعد
شير حزيران وذلك مع انتقال حركة الشمس الظاىرية نحو دائرة العرض االستوائية وتصل
معدالتيا إلى ( 78.9و74.9و ) 54.6في أشير( تموز آب وأيمول ) عمى التوالي  ،ويستمر
التناقص حتى شير كانون األول الذي تسجل فيو أدنى معدالت زوايا سقوط اإلشعاع الشمسي
في المحافظة وبمقدار ( ، ) 343 .91وذلك لتعامد أشعة الشمس عمى مدار الجدي وابتعادىا عن
النصف الشمالي وتكون زوايا اإلشعاع الشمسي خبلل شيري (كانون األول ،شباط) أعمى من
شير كانون األول و ىذا يرجع الى حركة الشمس الظاىرية التي تبدأ باالتجاه نحو دائرة العرض

االستوائية حيث تصل في ىذين الشيرين( )46، 37.5عمى التوالي(.)6
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ُيستنتج مما تقدم ان منطقة الدراسة تتمتع بكميات كبيرة من اإلشعاع الشمسي وىذا من
شتاء  ،وىذا يحقق الجانب
شأنو ان يؤثر في دخول اشعة الشمس الى الصفوف المدرسية
ً
الصحي لمطمبة  ،اما في فصل الصيف فان ازدياد كمية االشعاع الشمسي يؤثر عمى الجانب
التعميمي لممعمم ولمتمميذ من خبلل تأثير ارتفاع درجات الح اررة عمى االمكانية التدريسية لممعمم
وامكانية استيعاب التمميذ لمدرس .
ب -درجات الحرارة:
تتميز منطقة الدراسة بوجود فصمين رئيسيين فييا ىما فصل الصيف والذي يبدأ ابتداء من
شير نيسان حتى نياية تشرين األول  ،وفصل الشتاء الذي يبدأ من شير تشرين الثاني حتى
نياية آذار

()7

 ،وبذلك تتباين معدالت درجة الح اررة في منطقة الدراسة خبلل ىذين الفصمين فنجد

ذلك واضحاً أذ يبدأ االنخفاض التدريجي في درجات الح اررة من شير(تشرين الثاني) الى

شير(كانون الثاني)  ،اذ ُيسجل أدنى معدل لدرجة الح اررة الذي بمغ (3 )41.7م وبمعدل درجة
)م  ،ثم
)م وسجل معدل درجة ح اررة صغرى بمغ (3 5.5
ح اررة عظمى يزيد عن ذلك اذ بمغ (3 46.5
يبدأ االرتفاع في درجات الح اررة تدريجياً من شير( آذار) الى ان ُيسجل أعمى معدل لدرجة
)م وبمغ
)م وبمعدل درجة ح اررة عظمى بمغ (3 44.6
الح اررة في شير (تموز) اذ بمغ المعدل (3 37.2
)م (،)8نجد ان درجات الح اررة تبدأ باالنخفاض في شير كانون
معدل درجة الح اررة الصغرى (3 29

الثاني ثم ترتفع تدريجياً الى ان تصل الى اعمى درجة ليا في شيري (تموز ،حزيران) ثم تعود

لبلنخفاض بصورة تدريجية.

يتبين مما سبق ان منطقة الدراسة تتصف بارتفاع كبير في المعدالت الح اررية وىذا االرتفاع
لو تأثير كبير في عممية التعميم ألنو سوف يؤثر في حال ارتفاع درجات الح اررة الكبير سوف
يؤثر عمى كفاءة التعميم بالنسبة لممعمم والطالب .
ت -االمطار:
تعد االمطار شكل من اشكال التساقط تحدث بسبب انخفاض درجة ح اررة اليواء المحمل
ببخار الماء من طبقات الجو العميا الى ما دون نقطة الندى مما يؤدي الى تكاثف بخار الماء
عمى شكل ذرات مائية صغيرة تتجمع مع بعضيا مكونة نقطة كبيرة تبدأ بالسقوط عمى سطح

االرض(.)9
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تتصف منطقة الدراسة بقمة معدل كمية األمطار اذ يبمغ المجموع السنوي لكمية األمطار
()98.8ممم وىي كمية قميمة مقارنة بالمحطات المناخية األخرى  ،نجد أن ىذه الكمية تتوزع
عمى أشير السنة بشكل غير متساوي أذ تبدأ األمطار بالتساقط في شير(تشرين األول) وبكمية
قميمة بمغت ()5.5ممم وتزداد كمية األمطار تدريجياً الى أن تبمغ أعمى قيمة ليا في شير(كانون
األول) فوصمت الى ()46.2ممم ،وشير(كانون الثاني) بكمية بمغت ()46ممم  ،ثم تبدأ بعد ذلك
بالتناقص تدريجياً الى أن تصل أدناىا في شير (ايار) أذ بمغت ()4.3ممم ،ثم يتبعيا توقف
تساقط األمطار ألربعة أشير وىي (حزيران ،تموز  ،آب ،أيمول) وىي أشير جافة (.)41ويعود
سبب توقف سقوط األمطار في ىذه األشير الى عدم وصول تأثير المنخفضات الجوية
المتوسطية فضبلً عن االرتفاع الكبير في درجات الح اررة وانخفاض معدالت الرطوبة النسبية

خبلليا(.)44

يتضح مما سبق ان منطقة الدراسة تمتاز بقمة امطارىا واقتصار سقوطيا في فصل الشتاء
 ،لذا يمكن تشخيص تأثير االمطار عمى الجانب التعميمي من خبلل ما يمي :
 -4تحول الطرق التي يسمكيا الطمبة الى اوحال في الشتاء مما يؤثر عمى صعوبة وصول
التبلميذ الى المدارس .
 -2تتأثر المدارس المتيرئة بالتساقط المطري الغزير والذي يؤدي في بعض االحيان الى سقوط
سقوف الصفوف مما يؤثر عمى كفاءة الجانب التعميمي .
ثانيا  :العوامل البشرية
 -1النمو السكاني :
ُيعد السكان ثروة الدولة البشرية ،فيم يبعثون الحياة فييا  ،والعنصر البشري من عناصر
الدولة ومقوماتيا الفعالة والحاسمة في استثمار مقوماتيا األخرى قديماً وحديثاً (.)42
ويعد نمو السكان التغير السكاني في حجم المجتمع سواء بالزيادة (الموجب) أو النقصان

(السالب) يسمى بالنمو العام الذي ينتج عن ثبلثة عوامل ىي الوالدات والوفيات واليجرة()43فبل
يتقرر نمو السكان بعامل واحد وانما بجميع تمك العوامل  ،وقد يتغير التوازن بين ىذه العوامل

من وقت آلخر( )44وقد تكون زيادة النمو السكاني بين زيادة الوالدات أو قمة الوفيات وقد تكون
بين واحد أو كبلىما

()45

ويعد نمو السكان من أبرز الظواىر الديموغرافية أىمية في أذ يمثل
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تحدياً ىاماً لمبشرية وخاصة لشعوب البمدان النامية والتي يتزايد سكانيا بمعدل كبير يزيد عن
معدل التنمية االقتصادية فييا وتوفير الغذاء لسكانيا (.)46

ويبلحظ ان معدل النمو لعموم سكان منطقة الدراسة لممدة ( )2117-4997بمغ (، )3,8
أما في المدة ( )2142-4997فقد تباين معدل النمو بين الوحدات اإلدارية فقد ُسجل أعمى
معدل نمو في ناحية الحيرة ومركز قضاء ابو صخير إذ وصل الى ( ، )2,6تميو ناحية
المشخاب بمعدل نمو ( ، )2,1ثم ناحية القادسية بمعدل نمو ( ، )1,7من ذلك يتبين أن معدل
النمو قد أنخفض في المدة األخيرة بشكل ممحوظ وقد ترجع أسباب ذلك الى انخفاض الوالدات أو
ارتفاع الوفيات وكذلك اليجرة الى المناطق الحضرية بسبب نقص الخدمات في الريف .
 :0التوزيع الجغرافي لمسكان:
يعد توزيع السكان الطريقة التي ينتشر فييا السكان ضمن المكان الطبيعي الذي يمكنيم من
االستقرار

()47

ويختمف التوزيع الجغرافي لمسكان في أغمب أقطار العالم من منطقة الى أخرى

فعندما نجد السكان ينتشرون في منطقة ما ،نجدىم يتركزون في مناطق أخرى  ،ويمكن النظر
الى صورة التوزيع السكاني عمى األرض من خبلل محورين رئيسين احدىما يتميز بالتشتت
والتبعثر ،واآلخر بالتركز والتجمع وفيما بينيما مناطق انتقالية

()48

.

 التوزيع العددي والنسبي لمسكان:التوزيع العددي لمسكان يمثل بصورة عامة األعداد المطمقة لمسكان موزعة عمى الوحدات
اإلدارية التابعة لمقضاء وىو مؤشر رقمي لو داللة أولية عمى مدى قدرة الوحدة اإلدارية عمى
جذب أكبر عدد من السكان لتوافر عدد من اإلمكانات الطبيعية والبشرية في ذلك المكان أو
أسباب أخرى اجتماعية .ويبلحظ من الجدول( )4ان حجم منطقة الدراسة أخذ بالتزايد خبلل المدة
(،)2117-4997ففي عام ( )4997بمغ عدد سكان الريف ( )444378نسمة  ،وفي عام
( )2117بمغ عددىم ( )462366نسمة ،أي ان حجم سكان المنطقة ازداد خبلل ىذه العشر
سنوات بزيادة مقدارىا ( )51988نسمة ،أما خبلل المدة ( )2142-2117فقد بمغت الزيادة
السكانية بين التقديرين ( )5514نسمة ،اذ بمغ عدد السكان في عام  2142حوالي ()467871
وزعت ىذه القيم عمى وحداتيا االدارية أذ اخذت ناحية المشخاب المرتبة االولى من
نسمة ،وقد ُ
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حيث عدد السكان وفي السنوات الثبلث المذكورة ،يمييا مركز القضاء ،ثم ناحية القادسية وبعدىا
ناحية الحيرة .
جدول ( )1التوزيع العددي والنسبي لمسكان في منطقة الدراسة
بحسب وحداتها االدارية لممدة ()0210-1997
الوحدة االدارية

4997

2117

2142

عدد السكان

عدد السكان

عدد السكان

(نسمة)
مركز قضاء المناذرة 37437

%

(نسمة)

%

(نسمة)

%

33,

54444

33,

55315

33

3
ناحية الحيرة

.....

ناحية المشخاب

44645

38

ناحية القادسية

32626

29,

المجموع

444378

3
49718

42

.....
61666

38

56424

33

47559

29,

36432

22

2

2

462366 411

467871 411

41
1

المصدر:
 -1وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي لألحساء في محافظة النجف وحدة الحاسبة،،نتائج
التعداد العام لمسكان 1997.
 -0جمهورية العراق ،وزارة التخطيط والتعاون االنمائي ,الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنموجيا
المعمومات ،مديرية احصاء السكان النجف ،تقديرات عام .0227
-3جمهورية العراق ،وزارة التخطيط والتعاون االنمائي ,الجهاز المركزي لإلحصاء و تكنموجيا
المعمومات ،مديرية احصاء السكان النجف ،تقديرات عام .0210
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المبحث الثالث  :واقع حال التعميم العام في ناحية الحيرة
لم تعد الوظيفة التعميمية عممية استيبلك ومجرد خدمات بل ىي عممية أنماء بشري
وأعداد لمقوى العاممة المدربة التي تتطمبيا خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية وتحديث
المجتمع إذ تسيم في تحقيق التوازن في مسيرة المجتمع بقطاعاتو المختمفة  ،مما يجعل الوظيفة
التعميمية عامبلً حيوياً لتطوير المجتمع  ،إذ تمثل الوظيفة التعميمية أحد الوظائف التي مارستيا
المدن وقدمتيا لساكنييا وساكني أقاليميا بصيغ مختمفة ليا عبلقة عضوية بكفاءتيا في وحدتي

المكان والزمان

()49

 .فالتعميم نوع متخصص من التنشئة االجتماعية وقد أستوى مع الزمن

نظاماً اجتماعياً قامت عميو  ،في أطار تقسيم العمل  ،مؤسسات متخصصة تشرف عمييا الدولة

 ،إذ أصبح التعميم وعمى المستوى الدولي حقاً أساسيا من حقوق اإلنسان وعمى المستوى القومي
وواجباً من واجبات الدولة ووظيفة أساسية من وظائفيا العامة

()21

.

إذ تشمل الوظيفة التعميمية ( التعميم العام ) المدارس االبتدائية والمتوسطة واإلعدادية

والثانوية والذي يجب أن تأخذ بالحسبان مبدأ التوزيع المتوازن لمخدمات التعميمية عمى مستوى
المدينة

()24

 .أن مساىمة الجغرافيين في البحوث التربوية تتركز عمى ناحيتين أساسيتين ىي

طرائق التحميل وتخطيط السياسة التربوية .
ويعتمد التعميم الرسمي اليوم وبنطاق واسع عمى االنماط السكنية من أجل معرفة من ىم
في سن الدراسة  ،وحدود مناطق نفوذ المدارس ( أي أقاليميا ) والمناطق الثانوية التي تخدميا
مدارس منفردة قد يكون ليا تماس مباشر مع ىذه االنماط السكنية التي تكون مرتبطة ارتباطاً

وثيقاً بالمستوى االجتماعي واالقتصادي واالثنولوجي والرسي ( الجنسي ) ومستوى المعيشة في

األحياء السكنية(.)22

تمثل الخدمات التعميمية من المرتكزات الميمة التي تساعد عمى اكتشاف طاقات الطمبة
الفكرية والذىنية لذا فيي من الخدمات الواجب توفرىا في المدينة

()23

 .فعمى ىذه الخدمات تعتمد

المدي نة عمى خمق جيل مثقف واع  ،كما تساعد العممية التعميمية أيضا عمى تييئة الطمبة
وتجعميم يكتسبون خبرة كبيرة في مختمف المجاالت العممية .
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إن عممية تخطيط الوظيفة التعميمية يجب أن تعتمد عمى أسس عممية  .وعميو ينبغي أن
تتخذ مواقع الخدمات التعميمية شكبل ىرميا يبدأ من رياض األطفال التي تمثل قاعدة اليرم
وتنتيي برأس اليرم الذي تمثمو المؤسسات التعميمية األكثر تطور  .ويوضح الجدول ()4
والخريطة ( )2المؤسسات التعميمية في مدينة العباسية .
جدول ( )0يوضح اعداد التالميذ والصفوف والمدارس في مدينة الحيرة
صنف المدرسة

عدد المدارس

التعميم االبتدائي

8

عدد الصفوف عدد التبلميذ
448

4964

عدد المعممين
465

المصدر :و ازرة التربية  ،مديرية تربية الكوفة ، 2146-2145،بيانات غير منشورة.
جدول ( )3يوضح اعداد التالميذ والصفوف والمدارس في ريف ناحية الحيرة
صنف المدرسة

عدد المدارس

التعميم االبتدائي

44

عدد الصفوف عدد التبلميذ
389

45625

عدد المعممين
674

المصدر :وزارة التربية  ،مديرية تربية الكوفة ، 0216-0215،بيانات غير منشورة.
واقع التعميم االبتدائي في مدينة الحيرة :
يعد التعميم من اىم المراحل الدراسية التي يجب ان يحظى بعناية خاصة وذلك ألنو يمثل

واالقتصادية تتوقف الى حد كبير عمى نشر ىذا النوع من التعميم في البمد( ،)24من خبلل اصدار
األنظمة والقوانين ومنيا إلزامية التعميم ومجانيتو لمن ىم في عمر سن الدراسة ( )44-6سنة في

كافة انحاء العراق( ،)25لقد شيدت مرحمة التعميم العام تطو ار كبي ار في منطقة الدراسة لمعام
الدراسي (2144- 2143م) وتبين ذلك من خبلل ما يأتي-:
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 -1عدد المؤسسات
بمغ عدد المدارس االبتدائية في مدينة الحيرة لمعام الدراسي (2146- 2145م) ()8
مدرسة ابتدائية توزعت بواقع ( )4مدرسة ابتدائية لمبنين و ( )4مدرسة ابتدائية لمبنات وشكمت
نسبة المدارس في مناطق الدراسة ( )%4,8من مجموع عدد المدارس االبتدائية في قضاء
المناذرة والبالغة ( )465مدرسة ابتدائية وشكمت نسبة قدرىا ( )%4,3من عدد المدارس في
محافظة النجف البالغ عددىا ( )583مدرسة ابتدائية .
اما بخصوص المدارس االبتدائية في ريف الحيرة لمعام الدراسي (2146- 2145م) فقد
بمغ عددىا ( )44مدرسة ابتدائية توزعت بواقع ( )7مدرسة ابتدائية لمبنين و ( )7مدرسة ابتدائية
لمبنات و ( )27مدرسة ابتدائية مختمطة وشكمت نسبة تبمغ ( )%47لمدارس البنين و ()%47
لمدارس البنات بينما بمغت نسبة المدارس المختمطة ( )%65,8وشكمت نسبة المدارس في
مناطق الدراسة ( )%24,8من مجموع عدد المدارس االبتدائية في قضاء المناذرة والبالغة
( )465مدرسة ابتدائية وشكمت نسبة قدرىا ( )%6,6من عدد المدارس في محافظة النجف
البالغ عددىا ( )646مدرسة ابتدائية،
 -0عدد التالميذ
بمغ مجموع عدد التبلميذ في المدارس االبتدائية في مدينة الحيرة لمعام الدراسي (2145
2146م) ( )4964تمميذا وتمميذة بنسبة تبمغ ( )%7,2من مجموع التبلميذ في قضاء المناذرةالبالغ ( )68144تمميذا وتمميذة ونسبة ( )%4,8من مجموع التبلميذ في محافظة النجف البالغ
( )265644تمميذا وتمميذة  ،بمغت نسبة الجنس ( )%52,2لمبنين ونحو ( )%47,7لمبنات أي
ما مقداره ( )2594تمميذا من الذكور مقابل ( )2367تمميذة من البنات لنفس السنة الدراسية،
جدول رقم (. )2
اما بخصوص عدد التبلميذ في المدارس االبتدائية في ريف الحيرة لمعام الدراسي (2145
2146م) فقد بمغ ( )45625تمميذا وتمميذة بنسبة تبمغ ( )%23من مجموع التبلميذ فيقضاء المناذرة البالغ ( )68144تمميذا وتمميذة ونسبة ( )%5,8من مجموع التبلميذ في محافظة
النجف البالغ ( )265644تمميذا وتمميذة  ،بمغت نسبة الجنس ( )%54,6لمبنين ونحو
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( )%45,3لمبنات أي ما مقداره ( )8546تمميذا من الذكور مقابل ( )7179تمميذة من البنات
لنفس السنة الدراسية ،جدول رقم (. )3
 -3عدد الشعب الدراسية:
بمغ عدد الشعب الدراسية لمعام الدراسي (2146- 2145م) في مدينة الحيرة ( )448شعبة
دراسية شكمت ما نسبتو ( )%25,6من مجموع الشعب في قضاء المناذرة البالغة ( )4935شعبة
دراسية وما نسبتو ( )%4,5من مجموع الشعب الدراسية في محافظة النجف البالغ ()7531
شعبة دراسية جدول رقم (.)2
اما عدد الشعب الدراسية لمعام الدراسي (2144- 2143م) في ريف ناحية الحيرة ()389
شعبة دراسية شكمت ما نسبتو ( )%21,4من مجموع الشعب في قضاء المناذرة البالغة ()4935
شعبة دراسية وما نسبتو ( )%5,4من مجموع الشعب الدراسية في محافظة النجف البالغ
( )7531شعبة دراسية جدول رقم (. )3
 -4عدد المعممين:
بمغ

عدد المعممين لمعام الدراسي (2146- 2145م) في مدينة الحيرة ( )465معمم

ومعممة شكموا ما نسبتو ( )%27,3من مجموع عدد المعممين والمعممات في قضاء المناذرة
والبالغ ( )3471معمم ومعممة وما نسبتو ( )%4,2من مجموعيم في محافظة النجف البالغ
( )42696معمم ومعممة جدول رقم ( )2وبمغت نسبة الذكور من المعممين ( )%27,8ونسبة
االناث من المعممات ( )%72,4وبمغت نسبة النوع من الجنس ( )46معمماً لكل ( )449معممة
وىذا يدلل عمى وجود قمة في عدد المعممين بالنسبة لعدد المعممات .

اما عدد المعممين من الجنسين لمعام الدراسي (2146- 2145م) في ريف ناحية الحيرة
( )674معمم ومعممة شكموا ما نسبتو ( )%27,3من مجموع عدد المعممين والمعممات في قضاء
المناذرة والبالغ ( )3471معمم ومعممة وما نسبتو ( )%5,3من مجموعيم في محافظة النجف
البالغ ( )42696معمم ومعممة جدول رقم ( )3وبمغت نسبة الذكور من المعممين ()%64,8
ونسبة االناث من المعممات ( )%35,4وبمغت نسبة النوع من الجنس ( )437معمماً لكل

( )237معممة وىذا يدلل عمى وجود قمة في عدد المعممات بالنسبة لعدد المعممين.
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المبحث الثالث  :تقييم كفاءة التعميم االبتدائي في ريف وحضر ناحية الحيرة :
تتباين المؤشرات الخاصة بقياس الكفاءة الوظيفية لمخدمات التعميمية من مرحمة تعميمية
ألخرى  ،كما تتباين في المرحمة التعميمية الواحدة من بمد آلخر  .وسيتم عرض كفاءة الخدمات
التعميمية وفق معياري المساحة والمؤشرات التعميمية
 -1المعيار المساحي :
-1ب -رياض االطفال( :ريف)
تتباين المعايير التخطيطية من بمد آلخر في تحديد المساحة البلزمة لمطفل الواحد من
رياض األطفال  ،وباالعتماد عمى المعيار المحمي الذي يحدد بوجود روضة واحدة لكل 5111
نسمة من السكان وبمساحة ( . )3251نجد أن ريف الكوفة بحاجة إلى ( )45روضة أطفال

وبمساحة تقدر بـ( )48751م.2

-1أ -التعميم االبتدائي( :حضر)
لقد حدد المعيار المحمي مدرسة ابتدائية واحدة لكل  2511نسمة  ،تبمغ مساحتيا ( -5111
 6111م)2

()26

وبتطبيق ىذا المعيار عمى المدينة نجد أن المدينة تكتفي بـ(3مدرسة ابتدائية) ،

وبوجود ( 8مدرسة ) فان ىناك فائضا في عدد ىذا النوع المدارس بمغ ( )5مدرسة .
-1ب -التعميم االبتدائي (ريف)
لقد حدد المعيار المحمي مدرسة ابتدائية واحدة لكل  2511نسمة  ،تبمغ مساحتيا (
 6111-5111م )2وبتطبيق ىذا المعيار عمى ريف الناحية نجد أن الريف يكتفي بـ(
32مدرسة ابتدائية)  ،وبوجود (44مدرسة ) فان ىناك فائضا في عدد ىذا النوع المدارس بمغ
( )9مدرسة .
المعايير التعميمية (طالب /معمم ،طالب/صف ،طالب/مدرسة):
عند النظر الجدول ( )4يتضح لنا أن واقع حال رياض االطفال في مدينة الحيرة ىو اقل
من المعايير طفل /معمم  ،طفل  /شعبة ،طفل  /مدرسة وىذا دليل عمى كفاءة رياض االطفال
في مدينة العباسية بالمقارنة مع المعايير التعميمية .
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اما بخصوص رياض االطفال في ريف العباسية فان خمو ريف الحيرة من ىذه المؤسسات
يعد مؤش ار سمبيا فمن حق اطفال الريف ان يتمتعوا بخدمات ىذه المؤسسات كمرحمة تمييدية
لممرحمة االبتدائية.
أن واقع حال التعميم االبتدائي في مدينة الحيرة ىو اكثر من المعايير تمميذ /معمم  ،تمميذ/
شعب ة ،تمميذ  /مدرسة

وىذا دليل عمى ضعف كفاءة التعميم االبتدائي في مدينة العباسية

بالمقارنة مع المعايير التعميمية .
اما بخصوص التعميم االبتدائي في ريف الحيرة ىو اقل من المعايير تمميذ /معمم  ،تمميذ/
شعبة ،تمميذ  /مدرسة وىذا دليل عمى كفاءة التعميم االبتدائي في ريف العباسية بالمقارنة مع
المعايير التعميمية.
أن واقع حال التعميم المتوسط في مدينة الحيرة ىو اكثر من المعايير التخطيطية المتمثمة
بتمميذ /شعبة ،تمميذ  /مدرسة واقل من المعايير بخصوص معيار تمميذ /معمم وىذا دليل عمى
ضعف كفاءة التعميم المتوسط في مدينة الحيرة بالمقارنة مع المعايير التعميمية .
اما بخصوص التعميم المتوسط في ريف الحيرة فيو مشابو لما موجود في المدينة فيو اكثر
من المعايير التخطيطية المتمثمة بتمميذ /شعبة ،تمميذ  /مدرسة واقل من المعايير بخصوص
معيار تمميذ /معمم وىذا دليل عمى ضعف كفاءة التعميم المتوسط في ريف الحيرة بالمقارنة مع
المعايير التعميمية .
أن واقع حال التعميم االعدادي في مدينة الحيرة ىو اقل من المعايير التخطيطية المتمثمة
بتمميذ /شعبة ،طالب  /مدرسة معيار طالب /معمم واكثر من معيار طالب /صف وىذا دليل
عمى كفاءة التعميم االعدادي في مدينة الحيرة بالمقارنة مع المعايير التعميمية .
اما بخصوص التعميم المتوسط في ريف الحيرة فيو اكثر من المعايير التخطيطية المتمثمة
طالب /شعبة ،تمميذ  /مدرسة واقل من المعيار طالب /معمم وىذا دليل عمى ضعف كفاءة التعميم
االعدادي في ريف الحيرة بالمقارنة مع المعايير التعميمية .
أن واقع حال التعميم الميني في مدينة الحيرة ىو اكثر بقميل من المعايير التخطيطية
المتمثمة طالب /شعبة ،معيار طالب /معمم واقل بكثير من معيار طالب /مدرسة وىذا دليل
عمى كفاءة التعميم الميني في مدينة الحيرة بالمقارنة مع المعايير التعميمية .
562

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الحادي عشر
اما بخصوص التعميم الميني في ريف الحيرة فيو اقل من المعايير التخطيطية المتمثمة
طالب /معمم  ،تمميذ  /مدرسة واكثر بقميل من المعيار طالب /معمم وىذا دليل عمى كفاءة
التعميم الميني في ريف الحيرة بالمقارنة مع المعايير التعميمية .
جدول ( )4تقييم مستوى الخدمات التعميمية في مدينة الحيرة وفقا لممعايير التعميمية
المرحمة التعميمية

اسم المعيار

المعيار التخطيطي

التعميم االبتدائي

واقع الحال الفرق بين الواقع والمعيار

تمميذ /معمم

48

25

7+

تمميذ  /صف

31

35

5+

تمميذ  /مدرسة

361

527

467+

المصدر :جمهورية العراق ،محافظة النجف األشرف  ،هيئة االعمار  ،دراسة تحديث التصميم
األساس لمدينة المناذرة  ،تقرير المرحمة الثانية  ،دراسة السياق اإلقميمي وتحميل البيانات
وابراز قضايا التطوير الرئيسة  ،0229 ،ص00
جدول ( )5تقييم مستوى الخدمات التعميمية في ريف الحيرة وفقا لممعايير التعميمية
المرحمة التعميمية

اسم المعيار

المعيار التخطيطي

التعميم االبتدائي

واقع الحال الفرق بين الواقع والمعيار

تمميذ /معمم

48

3

45-

تمميذ  /صف

31

6

24-

تمميذ  /مدرسة

361

53

317-

المصدر :جمهورية العراق ،محافظة النجف األشرف  ،هيئة االعمار  ،دراسة تحديث التصميم
األساس لمدينة المناذرة  ،تقرير المرحمة الثانية  ،دراسة السياق اإلقميمي وتحميل البيانات
وابراز قضايا التطوير الرئيسة  ،0229 ،ص.002
االستنتاجات:
 -2اتضح من خبلل البحث ازدياد عدد المدارس االبتدائية في ريف الحيرة اذ بمغ ( )44مدرسة
بينما انخفض ىذا العدد في المدينة الى ( )8مدرسة .
 -3اما بالنسبة لعدد الطمبة في منطقة الدراسة اتضح ازدياد عدد التبلميذ في مدارس الريف
وانخفاض ىذا العدد في المدارس الواقعة في المدينة وذلك بسبب ازدياد عدد السكان في الريف .
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 -4تبين من خبلل البحث ان عدد المعممين في مدارس المدينة اقل من عدد المعممين في
الريف وىذا بدييي بسبب ارتفاع عدد الطبلب .
 -5تبين من خبلل البحث ان عدد الشعب في مدارس المدينة اقل من عدد الشعب في الريف.
 -6تبين حسب المعيار المساحي ان ىناك فائضا من المدارس االبتدائية في كل من المدينة
والريف .
الهوامش
( )4محمد جواد عباس شبع،التحميل المكاني لمتنمية اإلقميمية في محافظة النجف األشرف ،أطروحة دكتوراه غير

منشورة ،قُدمت الى كمية اآلداب ،جامعة الكوفة.27،2144،
( )2نجاح عبد جابر الجبوري  ،تحميل جغرافي لمنشاط الزراعي في قضاء المناذرة ،رسالة ماجستير غير منشورة
قُدمت الى مجمس كمية اآلداب ،جامعة الكوفة ،2116 ،ص. 45
( )3المصدر نفسو . 28 ،

( )4ليث محمود محمد الزنكنة  ،أثر العناصر المناخية عمى التوزيع الجغرافي لمنبات في العراق (دراسة في
جغرافية المناخ)،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كمية اآلداب ،جامعة بغداد،2115،ص. 31

()5عمي احمد غانم ،الجغرافية المناخية ،ط،4دار الميسرة لمنشر والتوزيع ،عمان ،2113،ص.38

( )6جميورية العراق ،و ازرة النقل والمواصبلت ،الييئة العامة لؤلنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق ،قسم
المناخ ،بيانات غير منشورة لعام .2141

( ) 7عمي لفتو سعيد األسدي  ،تحميل جغرافي ألنماط االستيطان الريفي في قضاء المناذرة  ،مصدر سابق
،ص.49

( )8جميورية العرق ،و ازرة النقل والمواصبلت  ،الييئة العامة لؤلنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق ،قسم
المناخ ،بيانات غير منشورة .

( )9صالحة مصطفى عيسى ،ـالجغرافية المناخية  ،ط ، 4دار صفاء لمطباعة  ،عمان ،2116،ص. 445

( )41جميورية العرق ،و ازرة النقل والمواصبلت  ،الييئة العامة لؤلنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق،قسم

المناخ ،بيانات غير منشورة .

( ) 44شيماء عيسى جاسم السبلمي  ،تقويم كفاية وجودة مياه الشرب في مدينة النجف االشرف ،رسالة ماجستير
 ،غير منشورة  ،قُدمت الى مجمس كمية التربية لمبنات ،جامعة الكوفة ،.2142،ص. 36
( )42رضا عبد الجبار  ،فاىم محمد جبر  ،نمو السكان في العراق والعوامل المؤثرة فيو لممدة ()2117 -4977
 ،ص . 4نقبل عن الموقع االلكتروني االتي :
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( ) 43عباس فاضل السعدي  ،جغرافية السكان ،الجزء األول ،مطبعة جامعة بغداد  ، 2112 ،ص. 239

()44حسين جعاز ناصر  ،التحميل المكاني لنمو السكان محافظة النجف ( )4997-4957وتوقعاتو المستقبمية
حتى عام  ، 2117مجمة دراسات نجفيو  ،مركز دراسات الكوفة  ،جامعة الكوفة  ،العدد ، 2114 ، 3ص
.444

(Thomas Mckeown – The modern Rise of Population first editla , Fdward Arnold- )4
1976 – P. 18.

( )46فتحي محمد أبو عيانة  ،جغرافية السكان  ،دار النيضة العربية لمطباعة والنشر ،بيروت ،ب ت ،ص
. 432

()47

Donald . J . Boyue. Principles of Demography, John Wiley and Sons , Inc , New
York , 1969.p. 463.

( )48موسى سمحة  ،جغرافية السكان  ،القاىرة  ، 2118 ،ص . 34

( ) 4عبد اإللو ناصر الوائمي ،الوظيفة التعميمية لمجانب الغربي لمدينة بغداد الكبرى  ،رسالة ماجستير  ،غير
منشورة  ،كمية اآلداب  ،جامعة بغداد  ، 4984 ،ص.4

( ) 2عباس فاضل السعدي  ،سكان الوطن العربي ( دراسة في مبلحمة الديموغرافية وتطبيقاتو الجغ ارفية )،
الطبعة األولى  ،مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع  ، 2114 ،ص. 283

( ) 3يوسف يحيى طعماس  ،التباين االقميمي في توزيع الخدمات التعميمية في العراق  ،مجمة معيد البحوث
والدراسات  ،العدد الثالث عشر  ،بغداد  ، 4984 ،ص. 474

( )4جون ألدن أولسن  ،ترجمة الدكتور صباح محمود محمد والدكتور صالح فميح حسن  ،األسس الجغرافية
لمتخطيط التربوي  ،مجمة األستاذ  ،العدد الثاني  ،مطبعة شركة التايمس  ،بغداد 4979 /4978 ،م ،

ص.282

( )4رياض كاظم سممان الجميمي ,كفاءة التوزيع المكاني لمخدمات المجتمعية (التعميمية والصحية والترفييية) في
مدينة كرببلء ,أطروحة دكتوراه غير منشورة ,كمية التربية(ابن رشد) ,جامعة بغداد ,2117 ,ص.434

( )1وردت االشارة الى ان التعميم حق اساسي من حقوق االنسان في المادة السادسة والعشرين من االعبلن
العالمي لحقوق االنسان وقد فصمو كما يمي-:

 -4لكل شخص حق في الحصول عمى التعميم ويجب ان يكون مجانا عمى االقل في المراحل االبتدائية دون قيد

ويكون الزاميا.

 -2يجب ان يستيدف التعميم التنمية الشاممة لشخصية االنسان بكل ابعادىا.
 -3لآلباء حق اختبار نوع التعميم الذي يتمقاه االبناء.
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المصدر -:فيصل شنطاوي ،حقوق االنسان والقانون الدولي ،دار الحامد لمنشر والتوزيع ،ط ،2عمان2114 ،م،

ص.84

( )2سعدون رشيد عبد ،عادل رشيد الشمري ،تخطيط التعميم االبتدائي في العراق لمفترة من 4981-4971م،
و ازرة التربية ،بغداد ،4972 ،ص.45

( )1و ازرة التخطيط ،ىيئة التخطيط اإلقميمي ،أسس ومعايير مباني الخدمات العامة  ،مصدر سابق .

المصادر:
( )4محمد جواد عباس شبع،التحميل المكاني لمتنمية اإلقميمية في محافظة النجف األشرف
،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،قُدمت الى كمية اآلداب ،جامعة الكوفة.27،2144،
( )2نجاح عبد جابر الجبوري  ،تحميل جغرافي لمنشاط الزراعي في قضاء المناذرة ،رسالة
ماجستير غير منشورة قُدمت الى مجمس كمية اآلداب ،جامعة الكوفة ،2116 ،ص. 45
( )3عمي لفتو سعيد األسدي ،تحميل جغرافي ألنماط االستيطان الريفي في قضاء المناذرة ،رسالة
ماجستير غير منشورة قُدمت الى مجمس كمية اآلداب ،جامعة الكوفة ،2114 ،ص. 47
( )4شمخي فيصل ياسر األسدي ،االتجاىات المكانية لتغير استعماالت األرض الزراعية في
قضاء المناذرة ،أطروحة دكتوراه غير منشورة قُدمت الى كمية التربية ابن رشد ،جامعة بغداد
،.4996،ص. 478
( )5عمي حسين عبود الظويير ،تحميل جغرافي لخصائص الترب في محافظة النجف  ،رسالة
ماجستير غير منشورة  ،قُدمت الى كمية اآلداب  ،جمعة الكوفة،2117،ص.25
( )6ليث محمود محمد الزنكنة  ،أثر العناصر المناخية عمى التوزيع الجغرافي لمنبات في العراق
(دراسة في جغرافية المناخ)،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كمية اآلداب ،جامعة
بغداد،2115،ص. 31
()7عمي احمد غانم ،الجغرافية المناخية ،ط،4دار الميسرة لمنشر والتوزيع ،عمان
،2113،ص.38
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( ) 8جميورية العراق ،و ازرة النقل والمواصبلت ،الييئة العامة لؤلنواء الجوية والرصد الزلزالي في
العراق ،قسم المناخ ،بيانات غير منشورة لعام .2141
( )8مثنى فاضل عمي الوائمي ،الموازنة المائية المناخية في محافظة النجف دراسة في المناخ
التطبيقي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قدمت الى كمية االداب /جامعة الكوفة،2114،ص.41
( ) 9جميورية العرق ،و ازرة النقل والمواصبلت  ،الييئة العامة لؤلنواء الجوية والرصد الزلزالي في
العراق ،قسم المناخ ،بيانات غير منشورة .
( )41صالحة مصطفى عيسى ،ـالجغرافية المناخية  ،ط ، 4دار صفاء لمطباعة  ،عمان
،2116،ص. 445
( ) 44جميورية العرق ،و ازرة النقل والمواصبلت  ،الييئة العامة لؤلنواء الجوية والرصد الزلزالي
في العراق ،قسم المناخ ،بيانات غير منشورة .
( )42شيماء عيسى جاسم السبلمي  ،تقويم كفاية وجودة مياه الشرب في مدينة النجف االشرف
،رسالة ماجستير  ،غير منشورة  ،قُدمت الى مجمس كمية التربية لمبنات ،جامعة الكوفة
،.2142،ص. 36
( )43عبد االلو رزوقي كربل وماجد السيد ولي محمد ،عمم الطقس والمناخ ،مطبعة جامعة
البصرة ،جامعة البصرة . 4986 ،ص. 414
( )44أحمد عبد اهلل أحمد بابكر  ،أسس الجغرافيا المناخية  ،ط ،4الشركة حديثة لمطباعة ،
الدوحة  . 4997 ،ص.429
( )45قصي عبد المجيد السامرائي ،المناخ واألقاليم المناخية  ،مطبعة دار اليازوري 2118 ،
،ص .499
( )46حمدة حمودي شيت العبيدي  ،أثر التطرف المناخي عمى بيئة اإلقميم المتموج في العراق ،
أطروحة دكتوراه (غير منشورة ) قُدمت الى كمية التربية ،جامعة تكريت،2114،ص. 33
( )47رضا عبد الجبار  ،فاىم محمد جبر  ،نمو السكان في العراق والعوامل المؤثرة فيو لممدة
( ، )2117 -4977ص . 4نقبل عن الموقع االلكتروني االتي :
www.uobabylon.edu.iq
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( )48عباس فاضل السعدي  ،جغرافية السكان ،الجزء األول ،مطبعة جامعة بغداد ، 2112 ،
ص. 239
()49حسين جعاز ناصر  ،التحميل المكاني لنمو السكان محافظة النجف ()4997-4957
وتوقعاتو المستقبمية حتى عام  ، 2117مجمة دراسات نجفيو  ،مركز دراسات الكوفة  ،جامعة
الكوفة  ،العدد ، 2114 ، 3ص .444
(20)Thomas Mckeown – The modern Rise of Population first editla ,
Fdward Arnold- 1976 – P. 18.
( )24فتحي محمد أبو عيانة  ،جغرافية السكان  ،دار النيضة العربية لمطباعة والنشر ،بيروت
،ب ت ،ص . 432
)Donald . J . Boyue. Principles of Demography, John Wiley and Sons (12
, Inc , New York , 1969.p. 463.
) )22موسى سمحة  ،جغرافية السكان  ،القاىرة  ، 2118 ،ص . 34
( )23عبد اإللو ناصر الوائمي ،الوظيفة التعميمية لمجانب الغربي لمدينة بغداد الكبرى  ،رسالة
ماجستير  ،غير منشورة  ،كمية اآلداب  ،جامعة بغداد  ، 4984 ،ص.4
( )24عباس فاضل السعدي  ،سكان الوطن العربي ( دراسة في مبلحمة الديموغرافية وتطبيقاتو
الجغرافية ) ،الطبعة األولى  ،مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع  ، 2114 ،ص. 283
( ) 25يوسف يحيى طعماس  ،التباين االقميمي في توزيع الخدمات التعميمية في العراق  ،مجمة
معيد البحوث والدراسات  ،العدد الثالث عشر  ،بغداد  ، 4984 ،ص. 474
( )26جون ألدن أولسن  ،ترجمة الدكتور صباح محمود محمد والدكتور صالح فميح حسن ،
األسس الجغرافية لمتخطيط التربوي  ،مجمة األستاذ  ،العدد الثاني  ،مطبعة شركة التايمس ،
بغداد 4979 /4978 ،م  ،ص.282
( )27رياض كاظم سممان الجميمي ,كفاءة التوزيع المكاني لمخدمات المجتمعية (التعميمية
والصحية والترفييية) في مدينة كرببلء ,أطروحة دكتوراه غير منشورة ,كمية التربية(ابن رشد),
جامعة بغداد ,2117 ,ص.434
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( ) 28وردت االشارة الى ان التعميم حق اساسي من حقوق االنسان في المادة السادسة والعشرين
من االعبلن العالمي لحقوق االنسان وقد فصمو كما يمي-:
 -4لكل شخص حق في الحصول عمى التعميم ويجب ان يكون مجانا عمى االقل في المراحل
االبتدائية دون قيد ويكون الزاميا.
 -2يجب ان يستيدف التعميم التنمية الشاممة لشخصية االنسان بكل ابعادىا.
 -3لآلباء حق اختبار نوع التعميم الذي يتمقاه االبناء.
المصدر -:فيصل شنطاوي ،حقوق االنسان والقانون الدولي ،دار الحامد لمنشر والتوزيع ،ط،2
عمان2114 ،م ،ص.84
( ) 29سعدون رشيد عبد ،عادل رشيد الشمري ،تخطيط التعميم االبتدائي في العراق لمفترة من
4981-4971م ،و ازرة التربية ،بغداد ،4972 ،ص.45
( )31و ازرة التخطيط ،ىيئة التخطيط اإلقميمي ،أسس ومعايير مباني الخدمات العامة ،4977 ،
ص.37
( )34و ازرة التخطيط ،ىيئة التخطيط العمراني ،إعداد وتنفيذ التصاميم األساسية لممدن  ،دراسة
رقم (،4983 )74ص.33

569

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الحادي عشر

571

